Föreningen Sveriges Sändareamatörer

Protokoll fört vid styrelsemöte tisdagen den 27 mars 2018 (Skype)

Närvarande:
SM6CNN

Anders Larsson, ordförande

SM5PHU

Jonas Hultin, vice ordförande

SM3GDT

Hans Sodenkamp, ledamot

SM6ZEM

Hans-Christian Grusell, ledamot

SM5HJZ

Jonas Ytterman, adjungerad

SM6JSM

Eric Lund, adjungerad

§1 Mötets öppnande
Mötet öppnades kl. 19 av ordförande Anders SM6CNN.
§2 Kallelse ll mötet
Mötet befanns vara behörigen utlyst.
§3 Val av sekreterare och justeringsman
Till mötets sekreterare valdes Eric SM6JSM. Hans SM3GDT valdes a( jämte ordförande
Anders SM6CNN justera protokollet.
§4 Dagordning för mötet
Dagordningen godkändes.
§5 Föregående mötesprotokoll
Protokollet från den 27 februari 2018 är godkänt och justerat och ligger på SSA:s hemsida.
§6 Ekonomi
Bokslut 2017, budget 2018 och preliminär budget 2019 har godkänts vid möte med
revisorerna den 13 mars på SSA:s kansli i Sollentuna. Bokslut för SSA liksom för de av SSA
förvaltade fonderna publiceras i QTC #4.
§7 Organisa on
Kassaförvaltaren har nyligen anmält a( han avgår ur styrelsen. Styrelsen beslutade a( utse
en 8llförordnad kassaförvaltare som uppehåller tjänsten 8lls ordinarie kassaförvaltare kan

väljas vid årsmötet 2019. Funk8onen som vice kassaförvaltare innehas även i fortsä(ningen
av Lennart SM5AOG. Styrelsen består därmed av fyra ledamöter fram 8ll årsmötet 2019.
Styrelsen beslutade a( ställa ut e( företagskort på vice ordförande Jonas SM5PHU för a(
underlä(a betalningar där fakturering inte är möjlig.
§8 IT
Det 8digare beslutade datorbytet på kansliet i Sollentuna kommer a( genomföras under den
närmaste 8den. Underhållsavtalet med Mistra AB är förnyat.
E>er den senaste 8dens avbro( på föreningens webbplats har Roland SM6EAT varit
behjälplig med a( undersöka alterna8v 8ll dagens webhotell. Om den nuvarande servern
kraschar på ny( ﬁnns alla vik8ga ﬁler 8llgängliga på annan server. Medlemmarnas
mailadresser (@ssa.se-adresser) kommer a( ändras från a( vara alias-adresser 8ll a( bli
direkta e-postadresser.
§9 Årsmötet
En i 8d inlämnad mo8on behandlades och bifölls de facto redan på förra styrelsemötet.
Gunnar SM4EFW hade föreslagit a( ”årsmötet beslutar om en reducering av
medlemsavgi>en för äldre ungdomar i åldern 25 8ll 29 år, så a( medlemsavgi>en blir 325: per år”. Styrelsen beslutade a( alla medlemmar ska betala ungdomsavgi> 8ll det år de fyller
29 år (170: - per år). Styrelsens svar, som publiceras i QTC #4, lyder: ”Styrelsen bifaller
mo8onen. För a( så enkelt som möjligt göra justeringen har beslutats a( höja åldersgränsen
för ’ungdomar’, som betalar 170:-, 8ll 29 år. De(a gäller fr.o.m. 2018-06-01.”
Gästlistan vid årsmötet gicks igenom och godkändes. Inga ändringar i programmet för
årsmötet - det som publiceras i QTC #4 gäller.
En medlem har föreslagit en känd proﬁl inom amatörradion som mo(agare av SSA hedersnål
och styrelsen beslutade a( godkänna förslaget. Vidare beslutades a( 8lldela en person
”Eldsjälss8pendium” för sina mångåriga insatser för amatörradion på na8onell nivå.
Ingen klubb har hiKlls anmält intresse för a( anordna SSA årsmöte 2019.
§10 Sek onsfrågor
Jonas SM5PHU har skickat ut förslag 8ll ny ”Provförrä(arhandbok” 8ll provförrä(are,
distriktsledare och andra intresserade. Uppdateringarna kommer a( gås igenom vid mötet
med provförrä(arna i Eskilstuna den 21 april. Styrelsen beslutade a( fastställa den nya
versionen av Provförrä(arhandboken.
En ny provförrä(are godkändes av styrelsen.
SSA har få( en formell förfrågan från IARU om a( stå som värd för e( YOTA-läger år 2020.
Stor organisa8on fordras; möjligheter för samarbete med scouterna och övriga nordiska
länder ska undersökas.

Eric SM6JSM informerade a( kontot på Logbook of the World (LoTW) är etablerat och drygt
33,000 QSO är uppladdade för fyra av SSA:s signaler. Det ﬁnns ﬁler för y(erligare e( 8otal
signaler som ska laddas upp.
QTC: H-C SM6ZEM har upptäckt a( QTC legat utlagd på Internet utan krav på lösenord. De(a
är nu åtgärdat. De distribu8onsproblem QTC råkat ut för i Norrköpingsområdet är
förhoppningsvis åtgärdade.
Världsarvet Grimeton SK6SAQ kan bli aktuella som SSA besökssta8on. H-C håller kontakt
med dem.
§11 Distriktsfrågor
Inga distriktsfrågor har inkommit.
§12 Inkomna ärenden
Jonas SM5PHU har lagt ner mycket arbete på a( sammanställa SSA:s remissvar betr.
undantagsföreskri>en (PTS dnr 18–823). E( tjugotal personer har bidragit med a( granska
och lämna synpunkter. Jonas redogjorde i detalj för den text vi kommer a( 8llställa PTS
innan den 30 mars. Styrelsen beslutade a( godkänna remissvaret vilket läggs ut på hemsidan
direkt e>er styrelsemötet.
§13 Beslut om nästa möte
Nästa styrelsemöte blir det kons8tuerande styrelsemötet direkt e>er årsmötets avslutande
den 21 april.
§14 Mötet avslutas
Ordförande Anders SM6CNN avslutade mötet kl. 21.05

Vid protokollet

___________________________
Eric Lund SM6JSM

Justeringsman:

Ordförande:

___________________________

_________________________

Hans Sodenkamp, SM3GDT

Anders Larsson SM6CNN

